
 
 

 
 
 
 
 

BULETIN EDITORIAL 
 

nr. 30  (52) 
Octombrie 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

București  



      

    A fost odată comunism   

Proiect special Radio România Cultural 

 Radio România Cultural a lansat, începând cu 30 septembrie, în anul în 
care românii sărbătoresc 30 de ani de libertate, două ample proiecte edito-
riale care se constituie într-o adevărată istorie sonoră a celor 50 de ani de 
comunism. Concretizată în pagini de memorialistică, această istorie dă glas 
unora dintre cei mai importanţi actori ai scenei româneşti, plus unor măr-
turii sonore venite parcă direct din iadul comunist, mărturii cu vocile celor 
ce au pătimit în închisori. 

 A fost odată comunism este o rememorare, prin intermediul paginilor 
de memorialistică selectate de istoricul Georgeta Filitti, coordonatoarea şti-
inţifică a proiectului, a celor mai importanţi ani ai comunismului românesc, 
completată de explicaţii concrete ale istoricilor care au studiat această peri-
oadă. Victor Rebengiuc, Mariana Mihuţ, Oana Pellea, Maia Morgenstern, Mari-
an Râlea, Alexandra Halic şi alţi importanţi actori ai scenei româneşti dau 
glas acestor pagini obţinând, astfel, un proiect audio care reflectă cele mai 
importante etape ale perioadei comuniste din România, structurate în cap-
itole precum: naţionalizarea, securitatea, deportările, Canalul, colectivi-
zarea, eliminarea proprietăţii private, închisorile de femei şi de bărbaţi, 
avorturile, casele de copii etc. Astfel, până la 15 decembrie, puteţi asculta 
aceste pagini sonore în emisiunile Espresso şi GPS Cultural, proiectul con-
cretizându-se editorial şi într-un audio-book care va apărea curând la edi-
tura Casa Radio, iar campania se va încheia la finalul anului, cu podcast-uri 
într-o secţiune pe site-ul www.radioromaniacultural.ro. 

 Paginile de istorie vor fi dublate, în aceeaşi perioadă, de mărturii veni-
te parcă în direct din iadul comunist, mărturiile celor care au pătimit în 
cumplitele închisori. Acestea se regăsesc în înregistrările făcute de jurnalista 
Anca Mateescu - documente sonore unice pe piaţa media din Romania, 
păstrate în Fonoteca de Aur a radioului public. Sub genericul Amintiri din 
temniţele comuniste, se vor auzi, zilnic, voci ale unor personalităţi precum: 
Valeriu Anania, Bartolomeu Anania, Adrian Marino, Arşavir Acterian, Teohar 
Mihadaş, Alexandru Paleologu, Gabriel Ţepelea, Lena Constante, Dumitru 
Stăniloaie, părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa şi mulţi alţii. 

 La bună lectură și la bună audiere!, ca de fiecare dată, vă doresc:
                                     

         Carmen Ionescu  

         Mihaela Bîlbîie 

Acest produs documentar foloseşte materiale puse la dispoziţie de edituri 
(ilustraţii, texte de  prezentare, fragmente de opere literare). 



Autor: Marcus Tullius Cicero  
Traducere, studii introductive şi note: Mihaela Paraschiv  
Titlu:  Philippicae / Filipice (vol. I)  
Editura, localitatea, anul: Universitații Al I Cuza, Iași, 2019 
Scurtă prezentare: 
 Ediția de față, după aproape jumătate de secol, este una bilingvă, fiind 
concepută în două volume: primul va cuprinde Philippicae I-VI, iar cel de-al 
doilea – Philippicae VII-XIV. Opțiunea noastră are în vedere mai puțin amploarea 
materialului, cât mai ales conținutul și tonul orațiilor: Philippica VI este ultimul 
discurs ținut de Cicero în adunarea poporului, după bătălia de la Mutina (Modena) 
soldată cu înfrângerea lui Antonius, bătălie care va marca atât o schimbare de 
atitudine în „jocul” politic al actorilor implicați în complicata situație din 
Republica aflată în criză (senat, Octavianus, Antonius, Lepidus, ordin ecvestru, 
plebe), cât și o modificare a tonalității cuvântărilor marelui orator – limbajul și 
vehemența lor lasă să se întrevadă neliniștea că, în ciuda stăruințelor și a energiei 
consumate pentru a uni toate forțele interesate în condamnarea lui Antonius și în 
restaurarea vechii libertas, partida pare pierdută.  
   (421 de pagini, format 15 x 21 cm) 

Autor:   Niccolò Machiavelli 
Traducere, note, glosar și indice: Gabriel Purghel  
Titlul: Comentarii la prima decadă a lui Titus Livius 
Editura, localitate, anul: Humanitas, București, 2019 
Scurtă prezentare: 
  „Comentariile la prima decadă a lui Titus Livius sunt marea operă a 
florentinului despre republici, constituind împreună cu Principele, care e dedicat 
puterii monarhice, un diptic inseparabil. Pornind de la exemple extrase din istoria 
romană a lui Titus Livius, Machiavelli construieşte o operă compozită și variată, 
în care sunt abordate diverse aspecte ale politicii și ale istoriei, plecând de la 
convingeri ideologice care la Machiavelli erau și aveau să rămână mereu legate de 
modelul republican de guvernare a statelor, al cărui prototip inegalabil era pentru 
el Republica romană antică. Găsim în Comentarii o știință politică de  anvergură, 
care cercetează forma statului și structurile sale și pune întrebări cu privire la 
legile istorice ce guvernează procesele de ascensiune, criză și decădere ale 
organismelor politice pe o perioadă lungă de timp.“ – GIAN MARIO ANSELMI 
 (608 pagini, format 13 x 20 cm) 

TEORIE, CRITICĂ LITERARĂ, ISTORIA LITERATURII, STUDII CULTURALE 

Autor: Irina Petraș  
Titlu:  Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Cluj. Viața literară în 
imagini. 1949-2019.  
Editura, localitatea, anul:  Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2019 
Scurtă prezentare: 
 Albumul Viața literară în imagini a fost gândit ca o completare la volumul 
aniversar 70, ambele dedicate împlinirii a șapte decenii de existență a Filialei Cluj 
a Uniunii Scriitorilor și a revistei Almanahul literar / Steaua. Împărțit în două 
secțiuni – 1949-1989 și 1989-2019 –, el reconstituie viața literară reproducând,în 
ordine nu foarte strict cronologică (multe dintre fotografii nu au menționat nici 
autorul și nici data realizării), imagini din arhiva Filialei clujene (arhivă constituită 
treptat, de-a lungul anilor), din arhiva mea personală, dar şi din fototeca scriitorilor 
înşişi, cărora le mulțumesc încă o dată. Am selectat trei-patru sute de fotografii 
dintr-un fond de multe zeci de mii, întreprindere deloc ușoară. Le-am privilegiat pe 
cele de grup, care dau seama despre viața breslei, despre evenimentele care i-au 
adus pe scriitorii Filialei / Asociației împreună, alături. Sunt reproduse în album în 
primul rând imaginile cu o anume încărcătură istorică, de document. 
Albumul este însoțit de un CD care conține în format pdf câteva dintre volumele 
identitare pe care le-am alcătuit din 2005 încoace. (Irina Petraș)   
 (180 de pagini, format 21 x 26 cm) 

ȘTIINȚE POLITICE 

RETORICA 



Autor: Joseph Conrad 
Traducere: Gabriel Gafița  
Titlu:  Agentul secret 
Editura, localitatea, anul:  ART, București, 2019 
Scurtă prezentare: 
 La prima vedere, domnul Adolf Verloc și-a aranjat bine viața: are o soție 
cuminte, un mic magazin, venituri suficiente și prieteni (cu porecle precum 
Profesorul și Doctorul) cu care-și petrece serile punând țara la cale. Toate acestea 
sunt însă un paravan pentru slujba sa de spion. Un domn plinuț, de vârstă 
mijlocie, domnul Verloc e departe de imaginea clasică a unui agent secret. Iar 
frământările sale de-abia încep când superiorul lui îl pune să plănuiască un atac 
terorist. Atitudinea laxă a Marii Britanii față de anarhiști reprezintă un mare 
pericol, așa încât un atac asupra unui obiectiv științific precum Observatorul 
Greenwich, fără pierderi de vieți, opinează domnul Vladimir în fața spionului, ar 
trebui să fie suficient ca să stârnească publicul. Cum va proceda domnul Verloc 
de acum înainte?  În Agentul secret, Joseph Conrad ne aduce în fața ochilor o 
suită de personaje fin conturate, înzestrate cu ironie: de la soția supusă și 
anarhistul cu bombă, ascuns în umbră, până la polițistul care se visează erou. 
 (496 de pagini, format 11 x 18 cm) 

Autor:  Alexandre Dumas 
Traducere: Simona Brînzaru  
Titlu: Laleaua neagră 
Editura, localitatea, anul: Editura Corint, București, 2019 
Scurtă prezentare:  
 Laleaua neagră, publicat în 1850, este un roman istoric a cărui acţiune se 
petrece la sfârşitul secolului al XVII-lea, surprinzând evenimentele prin care 
Wilhelm de Orania preia puterea în Olanda, pe fondul masacrului fraţilor Johan 
şi Cornelius de Witt, acuzaţi de înţelegeri secrete cu Franţa. În acest timp, 
departe de tumultul politic, tânărul Cornelius van Baërle, finul lui Cornelius de 
Witt, se dedică pasiunii cultivării de lalele, încercând să creeze o lalea neagră, 
pentru care Societatea Horticolă din Haarlem oferă un premiu de o sută de mii de 
florini. Văzându-l aproape izbutind acest lucru, vecinul său, din invidie şi 
avariţie, îl denunţă drept complice al lui Cornelius de Witt. Acuzat de înaltă 
trădare, van Baërle ajunge astfel la temniţă. Singura lui consolare este Roza, 
frumoasa fiică a temnicerului, care îl ajută să născocească un plan pentru a-şi 
creşte laleaua în secret. Răsturnările de situaţie menţin suspansul până în ultimele 
pagini ale cărţii.  (272 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:  N.V. Gogol 
Traducere:  Alexandru Cosmescu  
Titlu: Taras Bulba (ediție de buzunar) 
Editura, localitatea, anul: Editura Polirom, Iași, 2019 
Scurtă prezentare: 
 „Andrii se cufundase şi el cu totul în muzica fermecătoare a gloanţelor 
şi săbiilor. Nu ştia ce înseamnă să chibzuieşti, să socoteşti şi să măsori dinainte 
puterile tale şi pe ale duşmanului. O încântare şi o desfătare turbată vedea el în 
luptă; un fel de beţie îl cuprindea în clipele în care omului i se înfierbântau 
minţile, când totul i se învălmăşea în faţa ochilor, când zburau capetele retezate 
şi caii cădeau cu vuiet la pământ, iar el se rotea ca năuc prin şuierul gloanţelor, 
prin lucirile de săbii şi lovea în dreapta şi în stânga, fără să simtă când era şi el 
lovit. Nu o dată se minunase taică-său şi de Andrii, văzându-l cum, mânat doar 
de înflăcărarea lui nestăvilită, se avântă la fapte pe care nu le-ar fi făcut 
niciodată un oştean cu sânge rece şi chibzuinţă şi cum, purtat doar de elanul său, 
săvârşea minuni ce nu puteau să nu-i uluiască până şi pe cei bătrâni şi căliţi în 
lupte.”   
 (192 de  pagini, format 11 x 18 cm) 

LITERATURĂ 



Autor:  Rodica Bretin  
Titlu:  Elysium. Volumul 3 seria Protectorii  
Editura, localitatea, anul:  Editura Tritonic, București, 2019 
Scurtă prezentare: 
 .. nu e o carte de povestit, ci de citit. Nu doar o istorisire despre veșnica 
înfruntare dintre lumină și întuneric, dintre bine și rău, romanul reprezintă o 
declarație de dragoste către omul obișnuit, dornic de bucurii mici, posesor al 
unui suflet cât un grăunte de nisip, pentru care întinderea unei plaje e Universul 
întreg. Acesta ignoră însă un adevăr terifiant: dincolo de visurile lui pentru o 
viață îndestulată sau glorie efemeră, între marile forțe ale naturii se poartă 
războaie milenare, cu mize enorme. TEODORA MATEI   
 Rodica Bretin, membra a Uniunii Scriitorilor din România și a Fantasia 
Art Association din Cornwall (Anglia) a publicat romane, volume de povestiri, 
antologii și traduceri, printre care Efect Holografic, Șoimul Alb, Uriașul cel Bun, 
Drumul fără Sfârșit, Cel care Vine din Urmă, Lumea lui Hind, Omul de Nisip, 
Fecioara de Fier - toate reprezentând ferestre spre alte lumi, imaginare și totuși 
posibile ca o alternativă a realității.  
 (128 de pagini, format 13 x 20 cm)  

Autor: Cristina Alger  
Titlu:  Soția bancherului 
Editura, localitatea, anul:  Nemira, București, 2019 
Scurtă prezentare:  
 Lumea finanțelor nu a fost niciodată mai periculoasă, iar viețile private 
ale celor mai puternici oameni din sistemul bancar, niciodată mai fascinante! 
 Într-o dimineață de noiembrie, un avion privat, aflat în drum spre 
Geneva, dispare de pe radar, iar rămășițele lui sunt găsite undeva în Alpi. La 
bord se afla Matthew Werner, bancher la Swiss United. Văduva lui, tânăra 
Annabel, rămâne cu un laptop codat și cu o listă de clienți dubioși, dar, mai 
ales, cu multe întrebări fără răspuns și cu convingerea că moartea soțului ei nu 
a fost un accident. Marina Tourneau, jurnalistă de scandal, s-a logodit cu Grant 
Ellis, moștenitorul unei familii extrem de bogate, așa că nu vrea să mai scrie 
despre viețile luxoase ale elitei New Yorkului, ci să facă parte din ea. Dar, 
înainte, vrea să mai cerceteze o singură pistă: a descoperit la Swiss United 
informații care îi privesc pe unii dintre cei mai importanți oameni din lumea 
financiară. Știrea aceasta ar putea să-i aducă lui Annabel răspunsurile mult 
așteptate, dar Marina nu e hotărâtă să o publice. Vor descoperi criminalul la 
timp? (312 pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Amélie Nothomb  
Traducere:  Claudiu Constantinescu  
Titlu: Unisex 
Editura, localitatea, anul: TREI, București, 2019 
Scurtă prezentare:  
 Dominique şi Claude s-au cunoscut întâmplător într-o cafenea din 
Brest, în 1970. S-au îndrăgostit nebuneşte, iar acum sunt căsătoriţi şi au o fiică 
de 12 ani, Épicène. Crud şi calculat, Claude îşi foloseşte soţia şi fata ca pe nişte 
pioni în sumbrele lui jocuri personale. Dominique refuză să vadă atitudinea lui 
bolnăvicioasă, dar Épicène înţelege repede puterea distrugătoare a tatălui său şi 
încearcă prin toate mijloacele să se protejeze de el. După ce în Loveşte-ţi 
inima! a abordat legătura dificilă dintre o mamă şi fiica ei, în Unisex Amélie 
Nothomb continuă să exploreze relaţiile familiale toxice, de data asta dintre o 
fiică şi tatăl ei.   
Amélie Nothomb (Fabienne Claire Nothomb) s-a născut în 1966, în orașul 
belgian Etterbeek, într-o familie de diplomați. A locuit pe rând în Japonia, 
China, Statele Unite, Bangladesh, Burma și Laos. A debutat în 1992 cu romanul 
Igiena asasinului și a câștigat numeroase distincții, printre care Marele Premiu 
pentru Roman al Academiei Franceze. (144 de pagini, format 13 x 20 cm)  

FICȚIUNE 



Autor:  Maica Benedicta în dialog cu Fabian Anton 
Titlu: Oameni și întâmplări din Văratecul de altădată 
Editura, localitate, anul: Editura Vremea, București, 2019 
Colecția: Poveștile Văratecului  
Scurtă prezentare:             
  Cum ar fi să stai de vorbă cu o personalitate a culturii despre… 
personalități culturale? Cam asta i s-a întâmplat lui Fabian Anton, care a avut 
ocazia de a discuta pe larg cu Maica Benedicta (Zoe Dumitrescu-Bușulenga) 
despre toți oamenii mari ai culturii române, legați într-un fel sau altul de 
Mănăstirea Văratec. Convorbirile dintre Maica Benedicta și Fabian Anton au 
avut loc chiar la Mănăstirea Văratec, printre morminte, pe alei, printre chilii, 
în poiană, iar atmosfera tihnită în care s-au desfășurat a fost imprimată cărții, 
transmițând cititorului impresia că se află și el acolo. Printre cei mai celebri 
pelerini ai mănăstirii se numără Ion Creangă și Mihai Eminescu, Regina 
Maria, Ion Luca Caragiale, Mihail Sadoveanu, Nicolae Tonitza, Carol Davila. 
 (252 de pagini, format 13 x 20cm) 

Autor:    Anamaria Smigelschi 
Titlu: Trecători, trecători 
Editura, localitatea, anul:  Editura Vremea, București, 2019 
Colecția: Autori români  
 
Scurtă prezentare:  
 O carte de memorii pline de umor și duioșie, scrisă de Anamaria 
Smigelschi, soția pictorului Ion Alin Gheorghiu. Personaje celebre sau deloc 
cunoscute se regăsesc în paginile acestei cărți, evocate cu mult dinamism, dar 
și cu recunoștință pentru prezența lor în viața autoarei.  
 Nichita Stănescu, Petru Stoica, Nina Cassian, Sabin Bălașa și alții se 
perindă prin paginile acestei cărți, transformând-o într-una de adevărate 
aventuri ale artiștilor -  o carte-deliciu. 
  
 (480 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: *** 
Titlu: Brâncuși și Marthe sau povestea de iubire dintre Tan Tan și Ton 
Ton   
Editura, localitate, anul: Editura Vremea, București, 2019 
Colecțiaː Fapte, Idei, Documente 
Scurtă prezentare: 
 În anul 1925, Constantin Brâncuși avea 49 de ani, se bucura de faima 
unui mare sculptor la Paris, iar prin atelierul său treceau adesea artiști de toate 
felurile, mai ales artiști din România. Marthe Lebherz avea doar 19 de ani, era 
balerină și se afla la Paris împreună cu prietena ei Lizica Codreanu, pentru 
cursuri de dans. A fost dragoste la prima vedere! Constantin Brâncuși o 
întâlnește pe Marthe Lebherz și se îndrăgostește de ea fulgerător. O angajează 
secretară, ca paravan pentru povestea lor de iubire, dar și ca ajutor de nădejde, 
el plecând la New York pentru pregătirea unei expoziții. Cât au fost despărțiți 
de această plecare, Brâncuși și Marthe își trimit zilnic scrisori pline de 
pasiune. Cartea de față le cuprinde pe toate.  
 (130 de pagini, format 17 x 23 cm) 

   MEMORIALISTICĂ, BIOGRAFII, CORESPONDENȚĂ 



Autor: Sorin BOCANCEA, Doru TOMPEA,  
Titlu:  Doua decenii de comunism în Iașul universitar Presa studențească 
Editura, localitatea, anul:  Institutul European, Iași, 2019 
Scurtă prezentare: 
 Din Cuprins: 
◊ Povestea vieții în cercetarea comunismului din România 
◊ Apariția și evoluția publicațiilor studenţești ieșene 
◊ Structuri ce controlau presa studențească 
◊ Persoane prezente în presa studențească 
◊ Activitatea publicistică a lui Doru Tompea 
 După ce în anul 2015, autorii, profesorii universitari Sorin Bocancea şi Doru 
Tompea au lansat volumul Două decenii de comunism în Iașul universitar, al 
șaselea dintr-o serie mai mare intitulată După 25 de ani. Comunismul în Europa de 
Est, ei vin acum cu o nouă lucrare, a opta, ce are în obiect radiografia complexă a 
presei universitare ieșene, o monografie originală pentru o comunitate intelectuală 
deosebit de interesantă. 
 (610 de  pagini, format 16 x 24 cm ) 

Autor:   Anna M. Wittmann  
Titlu: Coșmar în Balcani Un sas transilvănean în cel de-al Doilea Război 
Mondial 
Editura, localitatea, anul:  Polirom, Iași, 2019 
Scurtă prezentare: 
 Fred Umbrich s-a destăinuit doamnei dr. Anna M. Wittmann, o distinsă 
autoare canadiană, cercetătoare a fenomenului coloniilor penitenciare, de la 
Auschwitz la Gulag, inclusiv în extensiile lor din istoria recentă. Un tânăr sas din 
Belleschdorf, Idiciu în limba română, de lângă Mediaş, este recrutat în 1943 în 
Waffen SS, Divizia de Vânători de Munte „Prinz Eugen”. În acest corp de armată 
de sumbră rezonanţă au luptat şi mai ales au murit, în Balcani, în luptele 
împotriva partizanilor iugoslavi, îndeosebi saşi şi şvabi din Transilvania, Banatul 
românesc, Ungaria şi Serbia. Dacă partizanii lui Tito au avut parte de o 
istoriografie eroică şi eroizantă, soldaţilor români de origine germană din Divizia 
„Prinz Eugen” nu li s-a acordat probabil niciodată – dincolo de oprobriul pauşal 
– mai multă şi mai intensă atenţie până la cartea lui Fred Umbrich. (...). 
 Emil Hurezeanu  
  (448 de pagini 13 x 20 cm) 

Autor:  Aurel Pentelescu, Gavriil Preda  
Titlu:  Mitropolitul Pimen Georgescu (1853-1934) şi Marea Unire din anul 
1918 
Editura, localitatea, anul: Militară, București 2019 
Scurtă prezentare: 
 „În tot timpul păstoriei mele, ca toţi foştii mei colegi din Sinod, m-am 
străduit să întărim – prin preoţi – credinţa în popor şi să-l facem conştient de 
idealurile noastre naţionale, care s-au împlinit în Marele Război 1916-1918. 
Conştiinţa unirii şi întregirii neamului pentru care a luptat vitejeşte soldatul 
român a pornit de la noi, ierarhii şi preoţii Bisericii vechiului regat; căci cu aceste 
idei am crescut şi educat poporul nostru credincios, ca să fie gata de jertfă în ziua 
cea mare care a sosit şi s-a realizat la Mărăşeşti în 1917. Cel mai însemnat timp al 
păstoriei mele îl socot pe cel din Marele Război, când mi-a fost dat să 
binecuvântez oştirea pe front, să îngrijim de răniţii din spitale şi de soarta celor 
jertfiţi pentru idealul neamului.” Mitropolit PIMEN GEORGESCU 
Din Cuvântare în şedinţa Sfântului Sinod, 24 februarie 1934 documentelor 
aprobate de către comanda armatei române și cea a armatei poloneze.   
 (256+24 foto pagini, format 17x 24 cm) 

   ISTORIE 



Autor: Niculina Karacsony  
Titlu: Copilul aflat în conflict cu legea. Drepturi, principii, valori, practici 
şi măsuri administrate  
Editura, localitatea, anul:  Universității Al I Cuza, Iași 2019 
Scurtă prezentare: 

 Lucrarea aduce în atenție tema copiilor din România aflați în conflict 
cu legea, copii cu un comportament infracțional sub pragul vârstei de 14 ani. 
Lucrarea este structurată în patru capitole și este rezultatul unei cercetări 
științifice, de natură sociologică, explorativă, analitică, care a vizat 
infracţionalitatea juvenilă, temă pentru care axele prioritare europene au 
prevăzut numeroase investiţii în scopul creşterii egalităţii de şanse, înlăturării 
excluziunii sociale prin eliminarea discriminării, stigmatizării şi etichetării şi 
încurajarea abordării copilului din perspectiva politicii bunăstării. Cercetarea 
a explorat progresul realizat de România în domeniul serviciilor sociale 
destinate copiilor certaţi cu legea, iar rezultatele cercetării subliniază măsurile 
administrate de statul român pentru aceşti copii şi modul în care sunt 
respectate drepturilor lor odată cu înregistrarea în evidenţele serviciilor 
sociale.     (282 de pagini, format 17 x 24 cm) 

Autor:  Varvara Buzilă  
Titlu: Arta tradițională din Republica Moldova  
Editura, localitatea, anul:  Cartier, Chișinău, 2018 
Colecția C(art)ier  
Scurtă prezentare: 
 Fiecare dintre noi are pasiunea călătoriilor, exprimată prin dorul de a 
cunoaște și a admira locuri, monumente, tradiții, obiceiuri, bucate de o 
încărcătură simbolică aparte. Călătoriile pot fi reale, dar și imaginare.  
 Adeseori, acestea din urmă au rol de inițiere și, ulterior, ne motivează să 
ne pornim la drum pentru a trăi cu adevărat bucuriile călătoriilor. Inițierea în 
spațiul, timpul, comunitățile și valorile pe care urmează să le vedem este pe 
deplin benefică în acest sens.  
 O călătorie poate fi anticipată de un pliant, o hartă a locurilor 
remarcabile și, de ce nu, de o carte precum cea pe care o citiți acum.  
 Varvara Buzilă   
 (272 de pagini, format 20 x 26cm) 

   LINGVISTICĂ 

Autor:  Doina BUTIURCA,  Reka SUBA  

Titlu:  Dicționar multilingv de gramatică I (A-J) Perspectiva contrastiv-

tipologică a obiectului gramaticii pentru limbile română și maghiar 

Editura, localitatea, anul:  Institutul European, Iași, 2019,  

Scurtă prezentare:  

 În condiţiile actuale, in care se constată creşterea interesului pentru 

studiul unor limbi ce fac parte din familii diferite, se impunea necesitatea unui 

Dicționar multilingv de gramatică. Lucrarea elaborată de doamna Doina 

Butiurca și de colaboratorii săi, prezintă din perspectiva contrastivă, aspecte 

generale și particulare proprii, pe de o parte, limbii române - ca limbă romanică 

- și, pe de altă parte, limbii maghiare - ca limbă fino-ugrică. Dicționarul 

inventariază circa 200 de termeni-titlu din domeniul gramaticii, insoțiți de 

etimologia termenilor-titlu, de echivalentele acestora în cinci limbi (engleză, 

franceză, germană, maghiară, rusă) și de surse. Dicționarul realizează o 

descriere coerentă şi precisă a limbii române în contrast cu limba maghiară.

 (400 de pagini, format 17 x 24 cm) 

   ARTĂ 

   ȘTIINȚE JURIDICE 



Autor:  Laura Grünberg 
Lustrații: Bilyana Velikova  
Titlu: Improvești cu lucruri mici, hazlii, firești 
Editura, localitatea, anul: Arthur, București, 2019 
Scurtă prezentare: 
 Oricât de frumoase și de neuitat ar fi poveștile cu Harap-Alb sau cu 
Cenușăreasa, să știți că sunt unii copii mai îndărătnici care nici nu vor să audă de 
așa ceva când vine vremea să meargă la culcare. 
 Păi nu-i mai distractiv să asculți povești nou-nouțe, proaspăt născocite de 
mama sau de tata numai și numai pentru tine? Povești cu o pană, cu un fulg roșu, 
cu băț peste băț sau cu mai știu eu ce alte năzdrăvănii? 
 Carte câștigătoare a Trofeului Arthur (2016)  
 (64 de pagini, format 22 x  23 cm) 

Autor: Cezar-Iulian BUTEREZ; Ana-Maria MARIN; Ionuț SĂVULESCU; 
Marina-Ramona VIRGHILEANU  
Titlu: România. Atlas geografic şcolar 
Editura, localitatea, anul:  Paralela 45, Pitești, 2019 
Scurtă prezentare: 
 Atlasul Geografic al României este un titlu bine-venit în literatura 
școlară autohtonă. Autorii au realizat o lucrare cu o contribuție aparte atât din 
punct de vedere didactic, cât mai ales sub raport științific. Partea cartografică a 
atlasului este o premieră la noi, prin materialele diversificate ce acoperă aproape 
întreg spectrul geografiei regionale, însă unicitatea acesteia constă în producerea 
în mediul SIG (Sistem Informațional Geografic) a materialului. În acest scop, au 
fost utilizate, într-o formulă creativă și inovativă, acoperiri spațiale standard cu 
date vector și raster, de la informații furnizate de instituții publice din România la 
date climatice OMM WorldClim sau la acoperirea CORINE LAND COVER. Prof. 
univ. dr. Bogdan Mihai  (72 de pagini, format 21 x 30 cm) 

Autor:  Daniel N. Stern  
Traducere:     Vlad Vedeanu  
Titlu: Lumea interpersonală a copilului. O perspectivă bazată pe psihanaliză și 
psihologia dezvoltării 
Editura, localitatea, anul:  Editura Trei, București, 2019 
Scurtă prezentare: 
   Cum se dezvoltă copilul? Parcurge anumite stadii bine delimitate, așa cum 
aflăm din psihologia tradițională? Atașamentul, dependența și încrederea în ceilalți 
sunt rezervate doar primei perioade a vieții?  
 În această carte, Daniel Stern integrează studii clinice și experimentale, 
pentru a-și susține perspectiva revoluționară asupra vieții emoționale și sociale a 
copiilor foarte mici, cu implicații extrem de extinse în toate domeniile psihologiei 
și psihoterapiei. El pune subiectivitatea și intersubiectivitatea în centrul 
investigației psihologice, formulează o nouă teorie a sinelui - scoțând în evidență 
un sine emergent, un sine central, un sine subiectiv și unul verbal - și face legături 
între această nouă teorie și problemele terapeutice importante. 
 Cartea de față reprezintă o lectură esențială pentru psihologi, 
psihoterapeuți și pentru toți cei interesați de psihologia copilului și de dezvoltarea 
personalității umane. 
 Daniel N. Stern (1934-2012) a fost profesor de psihologie la Universitatea 
din Geneva și profesor de psihiatrie la Universitatea Cornell. Expert în dezvoltarea 
copilului, a realizat timp de 30 de ani numeroase studii despre relația mamă-copil. 
Dintre cărțile sale, la Editura Trei au mai apărut Jurnalul unui bebeluș și Nașterea 
unei mame.   (480 de pagini, format 16 x 23 cm) 

  NONFICŢIUNE— CULTURĂ GENERALĂ 

   CARTE PENTRU COPII ȘI ADOLESCENȚI 



Editura Casa Radio 

FiRMA 
Poezii alese, vol. I  
Catalog : 467 ADD 
Nr. discuri : 1 
Durată CD : 23:08 
Anul apariţiei : 2018   
 Ideea acestui proiect discografic a apărut 
de mai multă vreme. A rămas însă anchilozată 
cumva în mintea mea cel puțin zece ani, până la 
apariția single-ului „Dulce Românie” (pe versuri 
din Eminescu), pe care trupa FiRMA l-a lansat 
anul trecut (2017), pe 1 decembrie. Daniel 
„Rocca” Stoicea – voce, chitară, pian, Sorin 
Erhan – bass, Adrian Coman – chitară 
electrică, Alexandru Gavril – chitară electrică 
și Constantin „Bărbuță” Bărbăşelu – tobe, ţinteau 
așa, dincolo de sunet, o dimensiune estetică, 
un coté literar în muzica lor. Acesta este momentul 
simbiotic al proiectului discografic „Poezii alese”, 
volumul I, format dintr-o idee (care aproape nu-și 
mai găsea rostul) și o muzică oferită publicului pe 
neașteptate și contrar tendințelor. A urmat o serie 
de întâlniri cu unii dintre poeți (Svetlana Cârstean, 
Adela Greceanu, Elena Vlădăreanu) și Daniel 
Rocca (compozitorul FiRMA), după care trupa „a 
trecut la treabă”. Trebuie menționat un aspect 
esențial. Spațiul exprimării artistice aparține în 
totalitate trupei FiRMA. Ea este cea care și-a ales 
poeziile și, bineînțeles, tot ea este autoarea 
muzicii. Radio România, prin Editura Casa Radio, 
a furnizat materialele audio necesare, înregistrări 
cu vocile poeților G. Bacovia, Ana Blandiana, 
Nina Cassian, Leonid Dimov. (Extras din 
prezentarea semnată de Cristian Marica)  

 
 
 

 

 

Sebastian BURNECI 
Orchestra de Cameră Radio, 
dirijor: Simona Strungaru 
#unspoken – live at the Radio Hall 
Catalog : 452 DDD 
Nr. discuri : 1 
Durată CD : 79:25 
Anul apariţiei : 2018  
 Unspoken este un proiect deosebit, o 
incursiune în lumea jazz-ului, lume complexă pe 
care am modelat-o cu plăcere și sinceritate în 
sonorități simfonice. Universul astfel creat 
combină elemente din variatele sfere muzicale 
abordate, fuzionând jazz-ul cu muzica clasică, 
folclorul și rock-ul, într-o abordare organică. 
 Aportul solistic al invitaților – saxofonistul 
Cristian Soleanu, flautistul Cezar Cazanoi, 
toboșarul Borislav Petrov, percuționistul Ghassan 
Bouz, pianistul Teodor Petkov și basistul Mihail 
Ivanov este unul de mare rafinament și inspirație. 
 Ca muzician pasionat de puterea afectivă a 
diverselor combinații timbrale asupra auditoriului 
și interpreților, sunt onorată de colaborarea cu 
Orchestra de Cameră Radio, muzicieni foarte 
versatili, care au simțit alături de noi mesajul 
partiturii și care s-au integrat perfect în contextul 
pluri-stilistic. 
(fragment din prezentarea realizată de Simona 
Strungaru)  
 
Invitati:  
Teodor Petkov - Pian 
Mihail Ivanov - Contrabas 
Borislav Petrov - Baterie 
Cezar Cazanoi - Flaut 
Ghassan Bouz - Bendir  


